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Tähän dokumenttiin on koottu Turun kaupunginkirjaston poistoihin ja varastointiin liittyviä peri-
aatteita ja käytännön ohjeita. Ne on tarkoitettu kirjaston henkilökunnalle käytännön työn apu-
neuvoksi ja yhteistyökumppaneille, kuten muille Vaski-kirjastoille, tiedoksi. 
 
Linjaukset on laadittu vuoden 2020 alussa, ja niitä pyritään säännöllisesti tarkistamaan ja päi-
vittämään. Ohjeistus elää toimintaympäristön, kokoelman ja kokoelmatyön välineiden muuttu-
essa ja on siinä mielessä aina keskeneräinen. Ohjeistusta päivitetään myös varastokokoel-
man läpikäynnistä saatavan kokemuksen perusteella. 
 
Turun kaupunginkirjaston kokoelma kelluu lehtiä, varastoaineistoa ja esineitä lukuun ottamat-
ta. Kelluva kokoelma on koko kirjaston yhteinen, ja kaikki kokoelmatyötä tekevät poistavat ai-
neistoja ja ehdottavat varastointia. Varastointipäätökset tehdään pääkirjaston kokoelmaosas-
toilla. 
 
Kellutuksen vaikutuksista kokoelmatyöhön ja kokoelmien sisällöistä keskustellaan Teamsissa. 
Kokoelmatyön ohjeistus on koottu Dotkun Ohjeet ja säännöt -osioon, ja ohjeita päivitetään 
tarpeen mukaan. 

 

Yleisesti poistoista 
 

Kokoelmien uusiutumisesta huolehditaan pitämällä hankinnat ja poistot samansuuruisina. 
Kansainvälisten suositusten mukaan yleisten kirjastojen vuosittaisten hankintojen ja poistojen 
tulisi muodostaa 8 % kokoelmasta.  
 
Aineistoa poistetaan kokoelmista vähäisen kysynnän ja aineiston huonokuntoisuuden vuoksi.  
Aineiston kiertoa seurataan lähinnä tilastojen avulla. 0-laina ei kuitenkaan suoraviivaisesti 
johda poistoon vaan edellyttää aina nimekekohtaista harkintaa. 
 
Poistoa / varastointia pohdittaessa otetaan huomioon myös aineiston sisältö: 
- onko se relevanttia yleisen kirjaston asiakkaan näkökulmasta 
- voidaanko olettaa, että se on kiinnostavaa ja kysyttyä myös tulevaisuudessa  
- käsitteleekö se harvinaista ja poikkeuksellista aihetta, josta vähän aineistoa saatavana 
- kuvaako se jonkin kiistan eri näkökulmia (esim. soidensuojelu, turkistarhaus)  
- kuvaako se jonkin ilmiön historiallista kehitystä 
- sisältääkö se jonkin marginaaliryhmän kannalta olennaista tietoa (esim. seksuaalivähem-

mistöjä käsittelevä aineisto) 
- sisältääkö se vanhentunutta tietoa, jonka noudattaminen voi olla vaarallista (esim. sähkö-

asennukset) 
- sisältääkö se päällekkäistä tietoa muun aineiston kanssa (esim. kumuloituvat postimerkki- 

ja rahaluettelot) 

https://dotku.turku.fi/vapaa-aika/kirjasto/Ohjeet/Forms/AllItems.aspxhttps:/dotku.turku.fi/vapaa-aika/kirjasto/Ohjeet/Forms/AllItems.aspx


- onko sen kuvitus erityinen (erilaiset kuvitustyylit, merkittävä kuvitus/kuvittaja, ajankuva) 
- onko kyseessä uusi käännös tai merkittävä kääntäjä 
- onko kyseessä kirjallisuuden eri lajien erilaiset versiot, muunnelmat ja lyhennelmät (erityi-

sesti klassikot) 
- onko kyseessä kirja, johon elokuva pohjautuu 
- kuuluuko teos Turku-kokoelmaan 

 
Ilmaisvaraukset ovat kasvattaneet uutuuksien kysyntää ja niihin kohdistuvien varausten mää-
rää. Kun suurin kysyntä on laantunut, joudutaan poistamaan suhteellisen uusia ja hyväkuntoi-
sia niteitä. Poistossa huomioidaan nimekkeen kaikki niteet (eri ISBN, sidosasu) ja myös mui-
den Vaski-kirjastojen kokoelmat. Kellutuksen seurauksena palautukset näyttävät kasautuvan 
tiettyihin kirjastoihin. Näissä kirjastoissa kokoelmatyötä tulisi pystyä tekemään paljon. 

  
Siirryttäessä yksittäisten kirjastojen kokoelman evaluoinnista Vaski-kirjastojen yhteisen koko-
elman evaluointiin täytyy yhä enemmän voida luottaa tietokannasta saataviin lainausmäärätie-
toihin sekä siihen, että vastaavaa työtä tehdään kaikissa Vaski-kirjastoissa.  
 
Kellunta, ilmaiset varaukset ja Vaski-kirjastojen yhteistyö vaikuttavat kokoelmanhoitoon seu-
raavasti:  
- Oman kirjaston kuluneet ja lainatut niteet voi poistaa vaikka kaikki, jos niteitä on kysyntään 

nähden riittävästi ja asiakas saa oletettavasti parempikuntoisen niteen toisesta Vaski-
kirjastosta varaamalla.  

- Vastaavasti hyväkuntoisia niteitä ei ylitarjonnasta huolimatta kannata poistaa omasta ko-
koelmasta, jos nimekettä on lainattu paljon ja muiden kirjastojen niteet ovat oletettavasti 
huonokuntoisempia. Muiden kirjastojen lainatummat niteet poistetaan ja kellutus tasaa vä-
hitellen kirjojen määrää kirjastoissa.  

- Kirjastot lähettävät Vaskin viimeisen kappaleen aina Turun pääkirjastoon arvioitavaksi va-
rastointia varten. 

 
Erilaisilta listoilta valitut teokset, joiden tiedot ovat valintavaiheessa olleet puutteelliset ja jotka 
saapuessaan osoittautuvat lainauskelvottomiksi, voidaan poistaa heti. 

 
Avohyllystä poistettua hyväkuntoista aineistoa, jota ei varastoida, tarjotaan harkinnan mukaan  
Varastokirjastoon. Lähetyksissä noudatetaan Varastokirjaston ohjeistusta. Pääsääntö on, että 
Varastokirjastoon lähetetään vasta valtakunnallisesti viimeinen tai lähes viimeinen nide kuta-
kin nimekettä.  
 
Poistettua aineistoa myydään jatkuvasti kirjaston osastoilla ja toisinaan tapahtumien yhtey-
dessä. Sitä myös lahjoitetaan yleishyödyllisille toimijoille. 

 

Yleisesti varastoinnista 
 

Varastoimalla aineistoa taataan kokoelmien ajallinen syvyys ja monipuolisuus. Se on tärkeää, 
koska kirjan kaupallinen kiertokulku on lyhyt - uusi kirja saattaa olla vuoden kuluttua loppuun-
myyty, ja kirjasto voi olla ainoa paikka, josta sen saa. Joistakin kielistä käännetään suomeksi 
vain vähän kirjallisuutta, joten varastoinnilla taataan myös monikulttuurisen näkökulman jatku-
vuus. Ilmaisvaraukset ovat lisänneet myös varastoaineiston käyttöä. 
 
Varastointiperiaatteissa otetaan huomioon toimintaympäristön muutokset.  Nykyisessä ver-
kostoituneessa ja digitalisoituneessa kirjastokentässä ei tarvitse enää olla täysin omavarai-
nen. Varastokokoelma on ensisijaisesti käyttökokoelma, mutta jonkin verran aineistoa varas-
toidaan myös itseisarvoisesti aineiston merkittävyyden vuoksi. Varastoinnissa otetaan huomi-
oon kirjastoverkon tarjonta, erityisesti Varastokirjaston ja kaukopalvelun rooli, ja samalla linja-
taan sitä, minkä aineiston tarjonnan osalta pyritään olemaan omavaraisia. Kaukopalvelu on 
aina asiakkaalle maksullista. 
  
Turhaan varastoitu teos ei ole ongelma, mutta lopullisesti kokoelmista poistettua ei saa takai-
sin. Jokainen varastointipäätös on ainutkertainen eikä pelkkä mekaaninen niteen siirto hyllystä 
toiseen. Mikäli teos on ollut paljon lainattu avokokoelmassa, sillä on mahdollisesti kysyntää 

http://www.varastokirjasto.fi/varastokirjaston-kokoelma/ohje-aineistoa-lahettaville/


myös varastokirjana. Varastokokoelmaa evaluoidaan ja siitä tehdään poistoja tarpeen mu-
kaan, kokoelman kerrostuneisuus ja aiemmat varastointiperiaatteet huomioon ottaen.  

 
Varastoinnissa vältetään päällekkäisyyttä eri osastojen aineistojen osalta, ja otetaan huomi-
oon Turussa toimivat muut kirjastot. 
 
Muut Vaski-kirjastot, jotka ovat poistamassa Vaski-alueen kunkin nimekkeen viimeisiä niteitä, 
tarjoavat niitä Turun kaupunginkirjastolle varastointia varten. Venäjästä suomeksi käännettyjä 
kirjoja varastoidaan myös Mynämäen kirjastoon, joten niitä voidaan lähettää muista Vaski-
kirjastoista sinne varastoitavaksi. 
 
Hyvin huonokuntoisia niteitä varastoidaan vain poikkeustapauksissa, lähinnä silloin, kun niihin 
kohdistuu kysyntää eikä korvaavia niteitä ole mahdollista hankkia.  
 
Sisältönsä puolesta merkittäviä teoksia, joita hankitaan Vaski-kirjastoissa pieniä nidemääriä, 
mutta joilla voidaan olettaa olevan pitkäaikaista kysyntää, voidaan hankkia suoraan varas-
toon, samoin arvokasta ja varkaudelle altista aineistoa. 
 
Varastointi koskee pääasiassa kotimaisia – niin suomen- kuin ruotsinkielisiä – painotuotteita.  
Lisäksi varastoidaan harkinnan mukaan lähinnä englanninkielistä kirjallisuutta – klassikoita ja 
aineistoa, jota ei ole saatavilla suomeksi. 

 
Turku-kokoelmaan kuuluvia teoksia voidaan varastoida. Tarvittaessa varastoidaan näistä ni-
mekkeistä myös lainattava kappale. 
  
Omakustanteita varastoidaan lähinnä silloin, jos ne kuvaavat Turkua. Harkinnan mukaan va-
rastoidaan muitakin omakustanteita. 
 
Pääsääntöisesti av-aineistoa, kuten elokuvia, äänikirjoja tai konsolipelejä ei varastoida, koska 
niiden tallenneformaatit muuttuvat, eikä niitä ole todennäköisesti mahdollista käyttää jatkossa. 
Aineistot ovat usein niin kuluneita, että ne on syytä poistaa. Poikkeukset, kuten musiikin tal-
lenteet, on mainittu eri aihepiirien varastointiohjeissa. 
 
Lehtien varastointiajat vaihtelevat nimekkeittäin, ja varastointiaikoja arvioidaan säännöllisesti. 
Jatkossa pyritään systematisoimaan säilytysaikoja niin, että eri osastojen samantyyppisillä 
lehdillä olisi samat säilytysajat.  Ajantasaiset varastolehtien saatavuustiedot löytyvät Vallu-
tietokannasta. Varastoinnissa otetaan huomioon verkon kautta saatavissa olevat digitoidut 
lehdet, kuten Kansalliskirjaston digitaalinen lehtiarkisto. Lehtien säilytysaika- ja varastointilin-
jaus on valmisteilla.  
 
E-kirja- ja lehtikokoelmat eivät toistaiseksi ole vaikuttaneet varastointitarpeeseen. Nämä ai-
neistot hankitaan yleensä määräaikaisina lisensseinä, eikä pitkäaikaissäilytys koske niitä. 
 
Ennen kuin aineisto siirretään varastoon, tarkistetaan, että se on riittävän hyvin kuvailtu. Puut-
teellisesti kuvaillut varastoaineistot eivät löydy haulla, joten osa aineistosta on sen vuoksi va-
jaakäytössä. Kuvailutietoja voi pyytää täydennettäviksi sähköisellä lomakkeella. 
 
Kirjoja korjataan harkiten. Kirjan kysyntä, kokoelmassa olevat niteet ja korjaustyön vaativuus 
mietitään tarkkaan ennen kirjan lähettämistä korjaukseen. Korvaava nide hankitaan, jos se on 
saatavilla kohtuuhintaan.  
 
Turun kaupunginkirjaston varastot ovat pääkirjastossa: 
- taiteen talon kellarissa oleva varasto on ns. aktiivivarasto, jossa ovat lainattavat varastoai-

neistot 
- aktiivivaraston yhteydessä on erillinen lehtivarasto  
- ns. Aurian varasto: pääsääntöisesti ei-lainattavaa tai vähän kysyttyä aineistoa, kuten Tur-

ku-kokoelma, musiikin LP-kokoelmat, jatkossa lasten ja nuorten tietokirjojen varastokoko-
elma sekä mikrofilmit ja tieto-osaston käsikirjastoaineistoa avovarastosta 

http://vallu.turku.fi/
http://vallu.turku.fi/
https://digi.kansalliskirjasto.fi/serial-publications?generalTypes=NEWSPAPER&generalTypes=JOURNAL
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=iixebPDTC0qWWEJQLHPhe8v17uxORLZBnnmRb3XthThUODJBUDExMjZYTURSRE5XUElXNk1WTjQ3MC4u


- Aurian varastossa on myös kirjaston vanhin kokoelma, johon on rajoitettu pääsy aineiston 
harvinaisuuden ja arvokkuuden vuoksi. Kyseessä on arkistokokoelma, josta ei tehdä pois-
toja  

 
Varastokokoelman evaluointi ja tarpeelliset poistot pyritään tekemään vuoden 2020 aikana. 
Myöskään varastokokoelma ei kasva, vaan varastoinnin ja varastopoistojen tulee olla tasa-
painossa. Varastoniteiden määrä tarkistetaan alkuvuodesta 2021 ja sen perusteella pääte-
tään, onko mahdollista määritellä varastokokoelmalle tavoitekokoa osastoittain. 
 
Varastoniteiden määrä osastoittain: 
 

osasto varastoniteet varastoniteet helmikuu 2021 

kirjallisuus 49.122 
                     kauno 43.671         
         kirjall.tutkimus  4.823         
                     esseet  628         
 

 

lapset   24.663        kauno 20.378 
tieto 4.280 

 

musiikki   31.263  

nuoret     3.517        kauno 3.246 
tieto 271 

 

taiteet     6.186  

tieto   39.728  

yhteensä 154.479  

 
 

Kokoelman osa-alueiden erityispiirteitä 
 

Aikuisten kaunokirjallisuus  
 
Kaunokirjallisuuden poistojen erityispiirre tulee esiin suhteellisen uusien kirjojen poistojen suu-
ressa määrässä. Hyllytilan rajallisuuden vuoksi joudutaan poistamaan paljon hyväkuntoista, 
vain vuoden tai kahden ikäistä materiaalia. 
 
Kaunokirjallisuuden kokoelmanhoidossa ei voida kuitenkaan tuijottaa pelkkiin lainauslukuihin 
tai kirjan ikään. Klassikkostatuksen saavuttaneita kirjoja pidetään hyllyssä, vaikka niiden lai-
naus olisikin vähäistä.  
 
 
Proosa (80+, 84+) 
 
Suuresta osasta Suomessa julkaistuista romaaneista varastoidaan yksi nide.  
 
Kattavasti varastoidaan  
- aikoinaan eri syistä merkittävä tai suosittu kaiken kielinen suomalaisten kirjailijoiden ja ku-

vittajien (kuvakirjat, sarjakuvat) tuottama aineisto 
 

Valikoiden varastoidaan 
- uusintapainokset (vain, jos niissä on huomattavia muutoksia: kuvitus, kääntäjä, esipuhe 

tms.) 
- novellien varastoinnissa suositaan kotimaisuutta 
- käännöskirjallisuutta harkinnan mukaan: pääpaino laatukirjallisuudessa, mutta myös viih-

dekirjallisuutta varastoidaan esimerkinomaisesti 
- muun kielisiä romaaneja säästeliäästi, pääpaino klassikoissa (varsinkin jos suomennosta 

ei ole) sekä ruotsin- ja englanninkielessä. Suositaan avohyllyjä, eli jos kyseistä teosta on 
yhä tarjolla, hankitaan mieluimmin uusi. 



 
 

Lyriikka (81+, 82+)  
 
Suomenkielisestä ja suomenruotsalaisesta ns. hyvästä ja julkisuudessa esillä olleista runoko-
koelmista varastoidaan pääasiassa yksi nide, mutta säännöllisesti kysyttyjä useampi.  
Varastointiin vaikuttavat myös runojen aiheet, harvinaisempaa aihetta varastoidessa aihe voit-
taa runojen tason. Omaan aikakauteensa sidottuja ja sen henkistä ilmapiiriä kuvaavia teoksia 
varastoidaan myös. 
 
Kattavasti varastoidaan: 
- keskeisten suomalaisten runoilijoiden koko tuotanto, mitä puoltaa esim. se, että kootut ja 

valitut teokset eivät sisällä kaikki ko. tekijän runoja. 
- suomeksi julkaistut antologiat ja eri maiden runoilijoiden käännökset. Poikkeuksena tästä 

kuitenkin lyyrikot, joiden tuotannosta tulee jatkuvasti uusia, hieman eri nimisiä antologioita 
tai koottuja (kauneimmat, rakkaimmat jne.). Näitä ei varastoida kaikkia, vaan jokunen hyvä 
riittää, niin että saadaan kattava otos kokonaistuotannosta.  
 

Valikoiden varastoidaan: 
- eri kielten klassikot alkukielellä, suomeksi ja ruotsiksi. Kirjailijoiden koko tuotantoa ei tar-

vitse säilyttää vaan varastoidaan valikoiden. 
 
 

Näytelmäkirjallisuus (83+) 
 
Varastoidaan Suomessa ilmestyneet näytelmät kattavasti, myös näytelmien käännösten eri 
versiot. 
 

 
Sarjakuvat (85+) 
 
Kattavasti varastoidaan: 
- kotimaiset julkaisut, mutta ei silti välttämättä kaikkea, vaan myös valikoiden 
- ulkomaisista merkittävien piirtäjien tuotanto 

 
Ei varastoida 
- ulkomaisia klassikoita, joita on pääsääntöisesti jatkuvasti saatavilla 

 

 
AV-aineisto 
 
Aineiston käyttöön ja säilyttämiseen liittyy mahdollisia hankaluuksia kuten laite- tai ohjelma-
sidonnaisuus. Elokuvia ei ole toistaiseksi varastoitu Turkuun liittyvän aineiston lisäksi. 
Elokuvatallenteita poistetaan kun niiden kunto on käynyt katselukelvottomaksi. Tallenteiden 
käyttöikää on kyetty pidentämään hiontalaitteen avulla. 
 
Kattavasti varastoidaan 
- kuunnelmat 
- runojen esitykset 
- kirjalliset äänilevyt 
- muut vastaavat äänimaailman keinoin elävöitetyt esitykset.  
 
Turkuun liittyvä AV-aineiston varastointia harkitaan tapauskohtaisesti. 
 

 



Aikuisten tieto- ja taideluokkien aineisto  

Yleistä tietokirjallisuuden varastoinnista ja poistoista 
 

Tietoaineistoa varastoidaan monipuolisesti eri kirjastoluokista. Aineiston julkaisemisessa on 
2010-luvulla näkynyt sisällöllinen yksipuolistuminen, kirjaston kannalta kysyttyä aineistoa ovat 
olleet mm. eri ruokavaliot, henkinen ja fyysinen hyvinvointi, käsityöt, johtaminen ja sijoittami-
nen. Nämä myös korostuvat nykyisessä varastoinnissa, samoin elämäkerrat.   

 
Hakuteoksia ja kirjasarjoja ei yleensä varastoida, mutta yksittäisiä osia voidaan siirtää varas-
toon, jos ne täyttävät varastointikriteerit.  Varastoon voi siirtää myös sisällöllisesti arvokkaita 
teoksia (ns. ajankuva-aineistoa), vaikka osa niiden sisällöstä olisi vanhentunutta tai virheellistä 
(esim. lääketiede, tekniikka).    

 
Oppikirjoja ei varastoida kuin poikkeustapauksissa, mm. jos kirja on harvinaisesta aiheesta, 
josta ei muuten ole saatavilla kotimaista kirjallisuutta. 
 
Mikäli aineistoa ei ole tarkoituksenmukaista säilyttää varastossakaan, se poistetaan.  Tietoai-
neiston poistamisessa noudatetaan pääsääntöisesti kirjaston yleisiä poisto-ohjeita, mutta enti-
sestä maakuntakokoelmasta ja nykyisestä Turku-kokoelmasta poistoja tehdään hyvin harki-
ten.  
 

Paikallisuus ja perinteet 
  

Turkuun ja Varsinais-Suomeen liittyvä tietoaineisto on tärkeä osa varastoaineistoa.  Suuri osa 
paikallisaineistosta sijoittuu maantieteen ja historian luokkiin. Turkulaisten merkkihenkilöiden 
elämäkertoja ja muistelmia varastoidaan myös mahdollisimman kattavasti.  Päällekkäisyys 
Turku-kokoelman kanssa ei haittaa, sillä sen aineistoa ei lainata, kun taas varastokirjat ovat 
lähes poikkeuksetta lainattavia. Olennaisinta on saada kattava kuva sekä Turun että Varsi-
nais-Suomen historiasta aina esihistoriaa myöten.  Eri aikakausien tai vuosikymmenten ajan-
kuvat varastoidaan.  Myös kaikki ne teokset, jotka esittelevät tämän alueen kansanperinnettä - 
koskivat ne sitten käsitöitä tai maanviljelystä - ovat merkittäviä.   
 

 Taiteen luokkien erityispiirteitä 
 

Taidetta koskeva aineisto vanhentuu nopeasti painoasultaan, ja vanhentunut painoasu onkin 
yksi poistokriteeri. Sisällöltään pikaisesti vanheneva aineisto, kuten taiteen ja antiikin keräilyn 
hintatiedot, digitaalisen valokuvauksen ja elokuvatekniikan oppaat poistetaan, kun niiden ky-
syntä on laantunut. 

 
Suomalaisen aineiston kertaluontoisuus ja harvinaisuus voivat nostaa teosten arvoa huomat-
tavasti paitsi kulttuurihistoriallisesti myös rahallisesti. Esimerkiksi taidefilosofian klassikoita il-
mestyy suomeksi harvakseltaan ja kertaluonteisesti, joten niiden poistot täytyy tehdä harkiten, 
vaikka kunto olisikin huono. Tämä otetaan huomioon myös varastokokoelman evaluoinnissa. 

  
Vanhat mustavalkoisin kuvin varustetut teokset voivat näyttää poistokelpoisilta, mutta ne saat-
tavat olla myös ainutkertaisia lajissaan (esim. ainoa suomennettu taiteilijaelämäkerta).  

 

 

Esimerkkejä tietoaineiston varastoinnin painopisteistä 

 

Yleistieto, kirjastoala, joukkoviestintä 00-07+  
- Mitä – missä – milloin ja När – var – hur  
- kirjastot, kirjastoalan opetus, kirjastotyö, (kirjasto)historiikit 
- mediakasvatus ja -opetus 
- medioiden historia 



- tietosanakirjasarjoja varastoidaan hyvin harkitusti, mutta jokunen voidaan säilyttää anta-
maan ajankuvaa (nykyään tietosanakirjoja ei enää ilmesty)  

- esseistä varastoidaan kattavasti ilmestymisajankohtansa henkistä ilmapiiriä kuvastavat 
teokset sekä kotimaiset kiitellyt ja keskustelua herättäneet kokoelmat, englannin- ja ruot-
sinkielisiä klassikoita valikoiden 

 

Filosofia, psykologia ja rajatieto 10-17.5+  
- filosofian ja psykologian uudet suuntaukset ja ilmiöt (esim. erityisherkkyys) 
- rajatieto todella valikoiden 
- kotimaiset tietoteorian, tiedeopin ja tieteenfilosofian kirjat, lisäksi englanninkielistä täyden-

nykseksi 
- kotimaiset etiikan ja estetiikan teokset, lisäksi englanninkielisiä täydennykseksi 
- elämänfilosofian ja elämäntaidon oppaat valikoiden (ns. self help -kirjat) 
- aforismeja hyvin harkiten 

 

Uskonnot 20-29+ 
- Raamattu ja muut pyhät kirjat (ei kaikkia painoksia) 
- Suomessa toimivat kirkkokunnat 
- maailmanuskonnot valikoiden 
- itämaiset uskonnot ja mytologiat 
- pienet uskonlahkot ja uskonnolliset liikkeet 
- huom. hartauskirjoja ei varastoida 

 

Yhteiskunta, tilastot, politiikka 30+, 31+, 32+ 
- yleinen yhteiskuntatiede sekä yhteiskuntafilosofia ja teoria laajasti 
- sosiologia alaluokkineen laajasti 
- käytös- ja tapatieto valikoiden 
- Suomen tilastollinen vuosikirja, Turun kaupungin tilastollinen vuosikirja 
- ns. avatut tilastot 
- yksittäisten tilastomenetelmien opaskirjat (esim. varianssianalyysi) tai ohjelmisto-oppaat 

(esim. SPSS) varastoidaan valikoiden 
- politiikantutkimuksen ja valtiofilosofian perusteokset 
- Suomen vähemmistöjen asemaa ja historiaa käsittelevät teokset 
- seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä käsittelevät perusteokset 
- siirtolaisuuden ja pakolaisuuden historia Suomessa 
- sukupuolten asema ja historia erityisesti Suomessa 
- kotimaan ja naapurimaiden politiikka ja poliittinen historia, Euroopan Unioni 

 

Oikeus 33+ 
- Suomea, muita Pohjoismaita ja Eurooppaa koskevat yleisteokset 
- oikeusfilosofia, -historia ja -sosiologia, kriminaalipolitiikka 
- Suomen asetuskokoelma 1940 -1980 ja Suomen säädöskokoelma 1981- 2010 siirtynevät 

avovarastosta Aurian varastoon. Sopimussarjojen poistoa harkitaan tässä vaiheessa. 
- kolmiosainen Suomen laki ja Verolait toistaiseksi vielä avovarastoon ei-lainattavaksi, siir-

tovaiheessa harkitaan poistoa 
- ennakkopäätöskokoelmat 
- juhlajulkaisut 
- laajoihin ja/tai runsaasti keskustelua herättäneisiin lainsäädännön muutoksiin (esim. rikos-

lain uudistus, uusi perustuslaki) liittyvät teokset 
- tärkeimmät kommentaarit eri oikeuden aloilta 
- oikeustieteen erikoistutkimukset ja selvitykset, joista vähän aineistoa suomeksi 

 

Hallinto, talous 34+, 35+, 36+ 
- viheralueiden suunnittelu (etenkin puutarhat ja hautausmaat) 
- palokuntien historiikit 
- Suomen talouspolitiikka, työelämän muutokset valikoiden 



- taloushistoria 
- työmarkkinajärjestöjen ja ammattiyhdistysliikkeiden historiikit 
- pankkien historiikit 
- rahapolitiikan kehitys, esim. euron käyttöönotto 
- sijoitusoppaista vain klassikot 
- Suomen kehitysyhteistyö -vuosijulkaisu 

 

Sosiaalipolitiikka 37+ 
- sosiaalipolitiikan yleisteokset alaluokkineen laajasti 
- sosiaalipolitiikan sarjat Sosiaali- ja terveydenhuollon tilastollinen vuosikirja, Sosiaalibaro-

metri ja Suomalaisten hyvinvointi 
- sosiaalialan järjestöhistoriikit 

 

Kasvatus 38+ 
- kasvatustieteen suuntaukset, kasvatusteoria ja -filosofia laajasti 
- koulutuspolitiikkaa valikoiden, myös muiden maiden koulutuspolitiikkaa ja kansainvälisiä 

vertailuja 
- kotikasvatus valikoiden (ajankuva eri aikakausilta) 
- eri alojen opetusoppi (esimerkkejä eri vuosikymmeniltä) 
- opetussuunnitelmat, koululaitoksen historia kattavasti, myös korkeakoulut 
- erityisesti Turun ja Varsinais-Suomen koulujen ja korkeakoulujen historiikit  
- aikuiskoulutus, vapaa sivistystyö, nuorisotyö, partiotoiminta, ammatinvalinta valikoiden 

 

Maanpuolustus 39+ 
- asehistoria 
- maa-, meri- ja ilmavoimien historia 
- sotakoulutuksen historia  
- Tiede ja ase: Suomen sotatieteellisen seuran vuosijulkaisu 

 

Maantiede, matkat ja kansatiede 40-49+ 
- matkakertomukset, erityisesti koti- ja ulkomaiset klassikot 
- Turkuun ja Varsinais-Suomeen sijoittuvat matkakirjat ja -oppaat 
- karttakirjoja valikoiden, esim. Suomen tiekartasto ja maailmankartasto n. 10 vuoden välein 

(muutokset tieverkossa ja valtion rajoissa), ei yksittäisiä (taite)karttoja 
- kotimaiset matkaoppaat valikoiden 
- ei ulkomaita koskevia matkaoppaita, koska niiden tiedot vanhentuvat nopeasti 
- Suomen kansatiede ja kansanperinne, muiden maiden kansatiedettä vain valikoiden 

 

Luonnontieteet, lääketiede 50-59+ 
- luonnontieteiden perusteokset, valikoiden myös englanniksi 
- ilmastonsuojelu, luonnon- ja ympäristönsuojelu 
- tähtitieteen sarjat harkinnan mukaan 
- kotimaiset piirroksin kuvitetut lajintunnistusoppaat laajasti 
- lääketieteen, terveydenhoidon, seksologian ja psykiatrian perusteokset laajasti 
- muut lääketieteen eri osa-alueet näytteenomaisesti eri vuosikymmeniltä 
- vanhentuneita hoitomuotoja ym. sisältäviä kirjoja valikoiden 
- kauneudenhoidon kirjat valikoiden 
- ruokavaliot valikoiden, esim. vähähiilihydraattinen ruokavalio, ketogeeninen dieetti ja 

FODMAP-ruokavalio 
  

Tekniikka, teollisuus 60+, 61+, 62+, 64+   
- tekniikan eri alojen perusteokset 
- nostalgia-aineistoa valikoiden  
- energiatuotanto, ydinvoima ym. kiistanalaiset asiat 
- yksittäisiä atk-ohjelmia, käyttöjärjestelmiä ja ohjelmointikieliä käsittelevät kirjat näytteen-

omaisesti 



- tekniikan historia ja kulttuurihistoria 
 

Käsityö, rakennustekniikka, maa- ja metsätalous, ruoanvalmistus 65+, 66+, 67+, 68+ 
- eri käsityötekniikat 
- kotimaiset perinnekäsityöt ja kotiteollisuus 
- käsityön muotitrendit 
- perinnerakentamisen tekniikka 
- omavaraisuus ja kotitarveviljely 
- kotimaiset puutarhakirjat valikoiden  
- lemmikkieläimet valikoiden, myös esim. koirarotujen määrittely ym. 
- Eränkävijä kokonaan, muut metsästys- ja kalastusaiheiset sarjat harkiten 
- luonnontieteisiin liittyvät kiistanalaiset aiheet (esim. turkistarhaus) 
- terveyteen ja ravintoaineisiin liittyvät kiistat 
- nautintoaineiden historia ja polemiikit 
- ruokatrendit, esim. vegekeittokirjat 
- kotimaiset perinneruokakirjat valikoiden 
- eri maiden ruokakulttuuria ja keittokirjoja valikoiden  
- tavaroiden järjestys, karsinta ja säilytys, esim. KonMari-kirjat 
- sisustuskirjoja valikoiden (huom. ajankuva) 
- huom. ei vanhentuneita oppaita, joiden noudattaminen voi olla vaarallista (esim. sähkö-

asennukset, sienikirjat) 
- huom. ei standardeja 

  

Liiketalous, liikenne 69+ 
- Yritysraportti ja Ekonomia-sarjan teokset 
- yksittäisten yritysten historiikit 
- kumuloituvia postimerkkiluetteloita harkiten (esim. Lape n. 5 vuoden välein, ei ulkomaisia) 
- huom. ei vanhentuneita oppaita, joiden noudattaminen voi olla vaarallista (ajo-oppaat) 

 

Taidehistoria ja uudet taidemuodot 70+, 71+ 
- graffitia ja tatuointia koskevat teokset ovat osoittautuneet varastamiskohteiksi. Näiden kir-

jojen varastointia kannattaa harkita jo hankintavaiheessa. 
 

Arkkitehtuuri 72+  
- Suomea koskeva aineisto varastoidaan laajasti 
- arkkitehtuurin historiaa varastoidaan myös muilla kielillä, sillä sitä ilmestyy suomeksi vä-

hän 
 

Kuvataiteet, valokuvaus 73+, 74+, 75+  
Kuvataiteet ovat olleet yksi kirjaston painopistealueista, joten varastokokoelma on laaja. Ai-
heryhmään kuuluvien taideaineistojen luonne puoltaa laajaa varastointia. Kokoelmien ajallinen 
syvyys kertoo eri lajien historiasta ja kehityksestä sekä myös taiteentutkimuksen kehittymises-
tä. Taiteissa traditiolla on huomattava merkitys, sillä uudet muodot kommentoivat edellisiä.  
- varastoidaan kattavasti suomalaisia taidetta ja tekijöitä koskevat teokset sekä taiteen his-

toriaa, taiteiden tutkimusta ja teorioita koskeva suomenkielinen aineisto ja englanninkieli-
set klassikot 

- varastoidaan harkitusti ulkomaalaista taidetta ja tekijöitä koskevat teokset 
 
 

Muotoilu 76+ 
- varastoidaan kattavasti suomalaista muotoilua koskevat teokset 
- varastoidaan harkitusti muita kuin Suomea koskevaa aineistoa 
- antiikin keräilyä koskevia teoksia varastoidaan esimerkinomaisesti 
- ei varastoida ulkomaisia taidehinnastoja 

 



Esittävät taiteet (teatteri, tanssi, elokuvat) 77+ 
- varastoidaan kattavasti suomalaisten tekijöiden elämäkerrat, suomenkieliset historiat ja 

suomenkieliset teorioiden perusteokset 
- varastoidaan valikoidusti muiden kuin suomalaisten tekijöiden elämäkerrat ja englannin-

kieliset teorioiden perusteokset 
 

Liikunta, urheilu 79+ 
- kotimaisia liikuntakirjoja valikoiden 
- eri urheilulajit ja niiden valmennusoppaat 
- yksittäisten urheilukisojen historia, esim. Kalevan kisat, olympialaiset ym. 
- kotimaisten urheilujärjestöjen historiikit 
- kotimaiset urheilijaelämäkerrat laajasti, ulkomaiset valikoiden 
- vanhat leikit ja pelit, myös konsolipelikirjat 

 

Kirjallisuudentutkimus (86+)  
- varastoidaan kattavasti Suomen kirjallisuutta koskeva tutkimus ja sitä koskevat teokset 

(metodit) sekä suomalaisten kirjailijoiden elämäkerrat 
- varastoidaan harkiten muiden maiden kirjallisuuden historioita ja elämäkertoja sekä sel-

laista alan teoriakirjallisuutta, jota suomeksi ilmestyy vain vähän (pääpaino ruotsin- ja eng-
lanninkielisissä) 
 

Kielet 87-89+ 
- kotimaiset kielitieteen kirjat 
- suomen kielen sanakirjat ja kieliopit (ei kaikkia painoksia) 
- Ylioppilasaineita (-2005) ja Ylioppilastekstejä (2006-) varastoidaan kattavasti 
- kotimaiset etu-, suku- ja paikannimikirjat 
- muiden kielten sanakirjoja harkitusti  
- huom. kielikursseja ei varastoida, sillä äänitteet kestävät huonosti säilytystä 

 

Historia, elämäkerrat 90-99+ 
- historialliset kartat ja kartastot, erityisesti Suomi 
- yleinen kulttuurihistoria valikoiden, Suomen kattavammin 
- Suomen historian perusteokset 
- Turun ja Varsinais-Suomen historia (eri kielillä) 
- muu paikallishistoria valikoiden  
- muiden maiden historia valikoiden 
- suomalaisten henkilöiden elämäkerrat ja muistelmat valikoiden (myös muut kuin julkisuu-

den henkilöt) 
- turkulaisten ja varsinaissuomalaisten henkilöiden elämäkerrat laajasti (henkilökuva, ajan-

kuva, arkielämä) 
- ulkomaalaisten henkilöiden elämäkerrat valikoiden (myös muut kuin julkisuuden henkilöt) 
- eri alojen kotimaiset henkilömatrikkelit kattavasti 
- varsinaissuomalaisten sukujen ja valikoiden muiden valtakunnallisesti merkittävien suku-

jen historiikit  
- sukututkimusoppaat valikoiden 

 

Musiikki (78+)  
 

Musiikkiosaston toiminnalliset ja tilamuutokset edellyttävät, että nykyistä avokokoelmaa supis-
tetaan. Kokoelmien laajuudet nyt: 



Poistotyötä ja varastoon siirtämistä tehostetaan helmikuusta 2020 lähtien. Poistoissa ja varas-
tosiirroissa arvioidaan aineiston sisällöllistä merkittävyyttä, kysyntää ja fyysistä kuntoa, sa-
moin sen asemaa kokoelman kokonaisuudessa ja kokonaistarjonnassa. 
 
Tämä edellyttää, että musiikkikokoelmasta varastoon siirrettävälle aineistolle on tarjolla sopi-
vat tilat ja että varastokokoelma on joustavasti käytettävissä.  
 
Tarkempia musiikkikokoelman poisto- ja varastointilinjauksia työstetään kokoelman läpikäyn-
nin yhteydessä ja ne viimeistellään kun urakka on saatu valmis. Näitä linjauksia valmistellaan 
mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä muiden Vaski-kirjastojen kanssa. 

 

Lastenkirjallisuus     

Kokoelmassa korostuvat 
- kuvallisuus: esim yhden teoksen eri kuvitukset tai muunnelmat kaunokirjallisuuden lajista 

toiseen 
- satu- ja fantasiahahmot, mytologiset hahmot 
- tunnetut kirjallisuuden, pelien, televisiosarjojen ja elokuvien hahmot, leluhahmot 
- sarja- ja jatkokirjat 
- runsaasti vuodenaikaan ja juhlapyhiin liittyvää aineistoa, joiden käyttö kausittaista 
- laaja ruotsinkielinen kokoelma 
- nostalgia: lapsuuden kirjaa kysytään usein 

 

Kattavasti varastoidaan 
- kotimainen – suomenkielinen ja suomenruotsalainen - merkittävä ja suosittu kaunokirjalli-

suus: kirjailijoiden, kuvittajien ja sarjakuvantekijöiden tuotanto 
- klassikot tai muuten merkittävät lastenkirjat: niiden erilaiset kuvitus- tai käännösversiot, 

muunnelmat ja lyhennelmät 
- kirjat, joihin lastenelokuvat, pelit tai televisiosarjat pohjautuvat 
- aapiset ja lukukirjat 
- sadut ja mytologia 
- sarja- ja jatkokirjat: merkittävimmät tai suosituimmat varastoidaan kokonaisuudessaan 
- kotimainen lastenmusiikki, lähinnä laulukirjat 

 

Valikoiden varastoidaan 
- suomeksi tai ruotsiksi käännetyt merkittävät / suositut muiden maiden kirjailijat, kuvittajat 

ja sarjakuvantekijät 
- erityisesti huomioidaan Ruotsin lastenkirjallisuus, jota varastoidaan sekä ruotsin- että 

suomenkielisenä 

  

Tila Metrit 

Nuottihuone  

keskilattian hyllyt   57,6 

seinänvierushyllyt   35,6 

Linnankadun puoli  

keskilattian hyllyt 161,3 

seinänvierushyllyt   51,2 

palautuskärryt (”sarkofagit”)   23,6 

Nykyinen lukuhuone (paja)  

lasikaappi   25,3 

umpikaapit   29 

kaikki yhteensä 383,6 

 
 

Käyttöön jää 262 hm, joten poistotarve on 121,6 eli lähes kolmasosa nykyisestä kokoelmasta. 
Siirrot ja poistot koskevat kaikkia aineistoformaatteja, eniten cd-levyjä ja nuotteja. 
 



- kotimaisten teosten käännökset muille kielille 
- alkukielisiä teoksia hyvin vähän - painopiste on avokokoelmassa 
- harvinainen aihe kauno- tai tietokirjassa 
- aikakautta tai tiettyä tyyliä heijastavat teokset 
- kirjat, joissa esiintyy tunnettu kirjallisuuden, pelin, televisiosarjan tai elokuvan hahmo tai 

leluhahmo 
- lasten tietokirjat:  

o aihe ja mitä siitä on julkaistu: mielellään eri aiheet ja sisällöt huomioidaan kattavas-
ti ja kustakin aiheesta valitaan merkittävät / suositut kirjat varastoon (erityisesti ko-
timaiset) 

o alakoulun oppikirjat: lähinnä äidinkielen ja musiikin oppikirjat 
- satunnaisesti varastoidaan hyväkuntoisia kotimaisia lastenmusiikkilevyjä 

 

Nuorten aineisto 

 Kotimainen kirjallisuus  
- suomenkieliset ja suomenruotsalaiset ja saamenkieliset kirjailijat, kuvittajat, sarjakuvante-

kijät: varastoidaan jokseenkin kattavasti, myös suomeksi käännetyt 
 

 Sarja- ja jatkokirjat 
- merkittävät ja kysytyt sarja- ja jatkokirjat: pyritään varastoimaan kokonaisuudessaan 

 

Käännöskirjallisuus / suomeksi ja ruotsiksi käännetyt teokset 
- merkittävät ja suositut muiden maiden kirjailijat, kuvittajat ja sarjakuvantekijät mahdolli-

suuksien mukaan sekä alkukielellä että suomeksi ja ruotsiksi käännettyinä 
- ruotsista suomeksi käännettyjä kirjoja varastoidaan jokseenkin kattavasti 

 

Vieraskieliset 
- varastoidaan kattavasti: kotimaisten kirjailijoiden, kuvittajien ja sarjakuvantekijöiden teok-

sia muilla kielillä   
- varastoidaan ruotsinkieliset ja säästeliäästi englanninkieliset esim. klassikot. Kysytyn eng-

lanninkielisen tilalle pyritään hankkimaan uusi lainakappale. Jos ei saatavilla, varastoidaan 
harkiten 

- ruotsinkielisen kokoelman käyttö vähäisempää → varastoidaan 1 per nimeke 
- muun kielisiä ei varastoida 

 

Sarjakuvat   
- elokuvasta tai kirjasta tehty sarjakuvasovitus: varastoidaan kattavasti suomenkieliset, li-

säksi laajasti englannin- ja ruotsinkieliset 
- manga: varastoidaan esimerkinomaisesti. Yhdestä tyylistä tai tyypistä suhteellisen lyhyt 

sarja varastoon 
- huomioidaan sarjakuvataiteen kannalta merkittävät maat (esim. Japani, Ranska): varas-

toidaan harkiten alkukielellä 
- taiteelliset, kokeilulliset, erikoiset, valtavirrasta poikkeavat sarjakuvat, eri tyylit: varastoi-

daan laajasti 
- harvinaisuudet: varastoidaan laajasti 
- sarjakuvan käyttö tietokirjoissa tai muissa kaunokirjallisuuden lajeissa: varastoidaan laa-

jasti minkä kielisenä hyvänsä 
- tietyt aiheet ja teemat jokseenkin kattavasti, esimerkiksi satu- ja mytologiahahmojen 

kuvitukset 
 

Runot 
- runoja varastoidaan 1 kpl per nimeke 

 



 Selkokirjat 
- nuorten suomenkielisiä selkokielisiä kaunokirjoja varastoidaan 1 kpl per nimeke. 

 

Omakustanteet  
- Turkuun sijoittuvat omakustanne-kirjat ovat Turku-kokoelmassa, lainakappale varastoidaan, 

erityisesti, jos aihe on poikkeuksellinen ja/tai tekijä turkulainen  
 

Uusintapainokset  
- varastoidaan, jos uusintapainoksessa on huomattavia muutoksia (kääntäjä, kuvittaja) 

 

Aikansa ilmiö, aiheet, teemat 
- poikkeuksellinen aihe, josta on vain vähän kaunokirjallisuutta, varastoidaan 
- harvinaisempaa aihetta varastoitaessa aihe voittaa kirjallisuuden tason (esim. saamelaisuus, 

lahkot, syömishäiriöt) 
- varastoidaan esimerkinomaisesti kirjoja aikansa ilmiöistä ja tunnetuista kirjallisista hahmois-

ta, joiden varaan rakentuu usein myös muuta tuoteperhettä (esim. tubetus, e-urheilu, anime, 
manga, cosplay, marvel-hahmot, Star wars, nälkäpeli, twilight/vampyyrit, dystopia, sateen-
kaarikirjallisuus, ns. ongelmakirjat kuten sairaudet, päihteet). Sekä ylipäätään ya-kirjallisuus -
asiakasryhmän huomioiminen.   

- varastoidaan omaan aikakauteensa sidottuja ja sen ilmapiiriä kuvaavia teoksia  
 

Varastoitavat Stoorin tietokirjat 
- ”hittiaiheet”: esim. mangapiirustus, fanikulttuuri 
- ”ajassa elävää”, kiinnostavaa, ilmiöitä  
- suomenkieliset murrosikäiselle suunnatut tietokirjat (esim. terveys, huumeet, seksuaalisuus, 

murrosikä, itsetunto) – varastoidaan laajasti 
- ruotsinkieliset vastaavat tietokirjat: varastoidaan harkiten 
- nuoria kiinnostavat elämäkerrat 
- muoti 
- elokuvatietoteokset 
- huom: kaikkea tietoa ei saatavilla suomenkielellä, varastoidaan tarvittaessa valikoiden muilla 

kielillä 
 

Yläkoulun oppikirjat 
- äidinkielen oppikirjat varastoidaan valikoiden 
- muut oppikirjat: varastoidaan esimerkinomaisesti eri oppiaineiden oppikirjat 
- oppikirjojen varastoinnissa pääpaino kotimaisissa / suomenkielisissä oppikirjoissa, varastoi-

daan valikoiden ruotsinkielisiä 
- oppikirjat: elämänkatsomustieto muilla kielillä varastoidaan. 

 

Kirjallisuudentutkimus  
- nuortenkirjallisuuden historia ja tutkimus sekä kuvitus, elämäkerrat: varastoidaan kattavasti 
- pääosin suomen-, ruotsin- ja englanninkieliset teokset 
- lisäksi harkiten muunkieliset teokset 

 
 

 
 

 
 


